
Uitspraak Casus Overwegingen immateriële schade Vergoeding

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, 
ECLI:NL:RBOVE:2019:1827

Ambtenaar stuurt e-mail aan ambtenaren 
andere gemeenten met naam en woonplaats 
Wob-verzoeker.

Verlies controle persoonsgegevens. Is een persoonlijkheidsrecht. Dús recht op 
billijke schadevergoeding op grond van art. 6:106 BW. 

500 euro
(hoger beroep)

Rechtbank Amsterdam 2 september 2019, 
ECLI:NL:RBAMS:2019:6490

UWV deelt ten onrechte informatie 
over eerdere burn-out werknemer 
met nieuwe werkgever.

a. tegen de wil van werknemer ziekte bekend geworden bij derden 
(leidinggevenden en bepaalde werknemers).

b. nieuwe werkgever moest nog beslissen over verlenging 
c. arbeidsovereenkomst, risico op niet verlenging vergroot.
d. omstandigheden a en b hebben angst en stress veroorzaakt, waarvan de 

ernst negatief is beïnvloed door eerdere burn-out. 

250 euro 

Rechtbank Noord-Nederland 15 januari 2020, 
ECLI:NL:RBNNE:2020:247

BRP-uittreksel journalist wordt door 
wederpartij met derde gedeeld via Facebook.

Blijvend verlies van controle. Anderzijds beperkt tot één medewerker en één 
derde. Negatieve gevolgen wel gesteld, maar niet inzichtelijk gemaakt. Ruime 
uitleg schadebegrip en negatieve effecten aannemelijk, bijv. angst en stress. 

250 euro 

ABRvS 1 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:898

Directeur Pieter Baan Centrum verstrekt 
medische gegevens van betrokkene 
(conceptrapportages Pro Justitia) in een tegen 
hem gerichte klachtprocedure zonder 
toestemming en buiten medeweten van 
betrokkene aan het RTG. 

Aard, duur en ernst van de inbreuk:
a. bijzondere gevoelige aard van gegevens, geen rechtvaardigingsgrond;
b. kleine groep professionals, leden tuchtcollege met geheimhoudingsplicht;
c. na overlegging gegevens is door PBC actie genomen om ongedaan te 

maken. Bevestiging van RTG één week later: rapportages blijven buiten 
beschouwing, worden niet aan dossier gevoegd. 

500 euro 

ABRvS 1 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:899

Hoger beroep uitspraak Rechtbank Overijssel 
28 mei 2019. 

Nadelige gevolgen normschending liggen niet voor de hand. Aantasting in 
persoon op andere wijze en schade niet aannemelijk gemaakt. 

Geen 

ABRvS 1 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:901

B&W plaatst persoonsgegevens betrokkene op 
VNG-Forum. B&W verstrekt niet tijdig/volledig 
overzicht van geplaatste gegevens. 

Nadelige gevolgen normschending liggen niet voor de hand.
Aantasting in persoon op andere wijze en schade niet aannemelijk gemaakt. 

Geen

ABRvS 1 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:900

B&W plaatst persoonsgegevens betrokkene op 
VNG-Forum. B&W verstrekt niet tijdig/volledig 
overzicht van geplaatste gegevens. 

Nadelige gevolgen normschending liggen niet voor de hand.
Aantasting in persoon op andere wijze en schade niet aannemelijk gemaakt. 

Geen

Rechtbank Noord-Nederland 12 januari 2021, 
ECLI:NL:RBNNE:2021:106

Aantal datalekken op de gemeentelijke 
website, waarbij BSN-nummer, e-mailadres en 
telefoonnummer van betrokkene zijn 
gepubliceerd. 

Psychisch letsel niet aangetoond. Geen in de psychiatrie erkend ziektebeeld. 
Psychisch onbehagen, zoals tijdelijke stress- of angstgevoelens, ontoereikend. 
Wél anderszins in persoon aangetast: meermaals publiceren van gevoelige 
gegevens. Nadelige gevolgen liggen voor de hand, zoals identiteitsfraude. 
Omstandigheden (waaronder aard, duur, frequentie en ernst van de inbreuk) 
afgezet tegen niet blijken van negatieve gevolgen, billijke vergoeding. 

500 euro 
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